Referat Su møte 18. november kl. 18
Tilstede:
Ingelin Nyhammer, Line Enga Aanes, Cathrine Vedstesen, Anne Marit Bakke,
Silje Seljevold Gudmundsen, Heidi Karlsen, Vibeke Linnerud, Merethe Bakken, Laura Sommerdahl,
Ikke tilstede: - , Astrid Yirrell, Susanne Valestrand-Halseth, Ingrid Wien Skånseng.

Referent: Ingelin Nyhammer

1. Lysfest:
- Oppmøte kl 07.00 for alle Su medlemmene
- Su leder ønsker velkommen når barna er ferdig å synge og gå
▪ Oppmøte 07.45 ferdig pyntet
▪ Foreldrene leverer barna på forsiden og går deretter til i uterommet bak
i bhg.
▪ Toget starter kl. 8 – vi går til uterommet bak og synger
▪ NB husk nok klær
o

Utdeling av ansattgaver: SU rep fra hver avdeling deler ut gavene på
avdelingen

2. Vaskedugnad
- Oppmøte SU 09.30
- Su representantene tar med seg noe å bite i
- Lister over hva som skal gjøres legges klart av Cathrine.
- Vi må koke opp vann, slik at foreldrene har varmt vann til å vaske med.
- Husk at vannet ikke skal slås ut i vasken på vaskerommet, da går denne tett!
- Når foreldrene er ferdig på avdelingen, sett de til å vaske felles arealer eller hør om en av
de andre avdelingene trenger hjelp.
- Vaskedugnaden er ferdig når hele barnehagen er vasket, ikke bare avdelingen hvor
barnet hører til.
- Alle foreldrene signerer hos SU leder ved endte vaskedugnad.
3. Høst og vår foreldrekaffe.
- Tanker på hvordan vi ønsker å få markert stjerneklubb barnas avslutning om vi ikke har
vårkaffe?
▪ Stjerneklubben har et lukket arrangement, fra 15.30 – 16.30 i forkant av
Sommerfesten
▪ Sommerfesten starter 16.30 – 18.30

4. Hvordan skal vi jobbe videre med vår egen interne brukerundersøkelse?
- Vi lager spørsmål til undersøkelsen.
▪ Henting og levering
▪ Digital plattform
▪ Hvordan kommunisere med SU
▪ Hvordan gjøre SU synlig
- Hver avdeling legger ut en meningsmåling om foreldrene ønsker å levere anonymt eller
ikke.
5. Facebook sidene til avdelingene – sende ut info om å bli medlem på avdelingene sine
facebook side (dere barnet gå) Vi legger ut mye informasjon
- Sendt ut ny mail på e barnehage om informasjon om Facebook gruppene.
6. Status RB og Barnehage.no
7. Status reflekskampanje
-

SU kontakter Rema 1000 og hører en gang til ang. refleksvestene.

8. Innkomne saker
▪ Fruktordningen:
o Forslag om å betale 200 kr ekstra pr. barn i mnd. Slik at barnehagen kjøper
inn all frukt.
▪ Dette vil bli dyrere på sikt for foreldrene enn om hvert barn har en
fruktuke. Gjennomsnittlig betaler foreldrene rundt 800,- for frukt i
sin frukt uke. Som blir en total på 1600,- i året. Om vi skal ta 200 kr
ekstra pr barn i uken vil det utgjøre 2200,- i året. Ved at foreldrene
handler inn til en uke kan man selv ha innvirkning på hvor mye en
frukt uke vil koste pr. familie. Dette mener SU er en stor fordel med
tanke på hver enkelt families økonomi.
▪ Barnehagen skal gå gjennom fruktlistene sine, og forsøke å ha en
noenlunde lik innkjøpsliste på alle avdelingen. Dette vil SU følge opp
på neste SU møte i januar.
▪ Foreldremøte per avdeling
▪ Juletrefest arrangere dette i år:
o Blir juletrefest lørdag 11. 01.2020.

